
1
Euskaltzaindiaren Hiztegia 

2020ko urtarrilean eguneratua

Hauek dira Euskaltzaindiaren Hiztegiaren 2020ko urtarrileko eguneratzean zuzendu edo osatu diren
sarrera eta azpisarrerak eta gehitu diren sarrera eta azpisarrera berriak:

SARRERA BERRIAK

agulera
atzeraeragin
avarrera
bataiatugabe
begiurdin
beltxaran
beranduxeago
berau
bixkor
bizitzez
bolkan
chibarwe
cotonouar
darginera
dari
dexente
egiatako
eswatiniar

eza
ezta2

garifunera
gestionatu
gitegar
glosategi
gorririk
hego-ndebelera
herzegovinar
ikerlerro
ipar-ndebelera
itsas korronte
kalangera
koisan
krimeera
kumikera
kurdu
ladinera

lakera
lezginera
malajalam
maximizatu
mazizo
montenegroera
nambyera
naypyidawtar
ndauera
ngerulmudtar
nogaiera
nursultandar
palestinar
papiamento
ponposo
ponpoxo
pulaar
ramaera

ramallahtar
rutulera
sesotho
shangani
shonera
sonsorolera
sumoera
tabasaranera
tatera
tifaritiar
tobagoar
tongera2

tsakhurrera
tsoa
valentziera

AZPISARRERA BERRIAK

aberats egon
abere mutu
abiada hartu
abisu eman
adimena argitu
adimena ilundu
adinaxe
adinean aurreratu
adiskide barruko
adiskidetasuna hartu
adiskidetasunak egin
aditzeko
afaria egin
ageri denez
agintean
agonian
ahalako
ahal baino
ahaleginaz
ahaleginetan

ahaleginez
ahaletan
ahal guztia
ahal guztian
ahal guztiaz
ahal izatera
ahalkez
ahal oroz
ahaztera utzi
ahoa ireki
ahoa itxi
ahoan
ahoa zabaldu
ahoko zulo
aho-mihitan
ahora eman
ahora etorri
ahotan ibili
ahotan izan
ahotik atera

ahotik belarrira
aho(-)uhal
aieruz
aingeruen ogi
aingura bota
aipu egin
airean gora
airezko
aisian
aisiara
aita-alaba
aita-seme
aitzakia egin
aitzakia eman
aitzakia hartu
aitzakiatan
aitzinago
albiste eman
aldapa behera
aldapa gora
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alde batetik
aldia egin
aldian
aldi bakoitz
aldi bateko
aldi oro
aldi orotan
aldi oroz
alditan
ale batzuk
alegia deus ez
alfer egon
alferkerian
alferrean
alferrez
algara egin
alogerean
alper(-)harri
ama-alaba
Ama Birjina Abuztuko
ama-seme
amets txar
amoros izan
amorrua eman
amorruz
andre handi
animoa eman
anitz eta anitz
antsiaz
antza eman
antzeratsu
apaiz egin
apal-apalik
arauz besteko
arauz kanpoko
ardailan
ardi errebelatu
ardi galdu
ardo berri
ardo ondu
ardo zahar
ardura eduki
ardura eman
arduratan
ar-eme
argi aski
argi asko
argira atera
argitara ekarri
arima apartatuta
arima eman
arima joan
arin egin
armak utzi

armonian
arnasa galdu
arnasa izan
arnegu egin
arraioak ez badu
arranguran
arranguraz
arrano beltz
arrapostu eman
arrastoan
arrastoan sartu
arraunketan
arrautza(-)azal
arrautza errun
arrautza ipini
arrautza jarri
arrautza(-)oskol
arriskutan
artean ere
asko ere asko
asko eta asko
asko moduzko
asmaketan
asmoa hartu
asmoan
aspaldian ere
astean-astean
aste(-)barru
atea jo
atean jo
atomo(-)bonba
atsegineko
atseginetan
atsekabez
atzena
atzenerako
atzera eragin
atzeraeraginezko
atzera eta aurrera
atzodanik
atzo goizeko
atzotik
auhen egin
aurre eman
aurrera irten
ausardiaz
auzia erabaki
azala izan
azalak hartu
azalez
azeri zahar
azken agur
azken egun
azken ordu

azken oren
azote(-)ukaldi
azote(-)ukaldika
azpiko alde
babak eltzetik atera
baba(-)lasto
baba(-)lore
baba(-)zorro
badaezpadan
badaezpadan ere
bahituran
bai ala ez
bai bada
bai edo ez
baietz eta baietz
baino ere ...-ago
bainua eman
bai ote
baitan bildu
baizen ere
bakailaotara
bakea egin
bakean joan
balentriaz
bandoa jo
barauan
barauetan
bariku santu
barkamendurekin
barreari eutsi
barruan hartu
basurdetan
bat bakarra
batera eta bestera
batetik bestera
bazkan
bazkaria egin
bazterrez bazter
bedeinkazioa eman
bedera-bedera
begia ezarri
begia jarri
begiak batu
begiak bildu
begiak kendu
begiak zuzendu
begietako min
begietan eman
begi(-)kliska
begiko izan
begiratu batean
begi-urdin
begi(-)zeharka
behar orduko
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behatz(-)punta
behatz(-)puntetan
beheitian
beherakoan
behin baino ...-ago
behin betikoz
behin edo bitan
belarriak eman
belarriak gortu
belarriak ireki
belarriak itxi
belarriak zabaldu
belarria zorroztu
belarri(-)ertz
belarri ertzera (esan, salatu...)
belarriz
belarri zulora (esan, salatu...)
belaun(-)koskor
beldur egon
beldurgabeko
beldur izateko izan
beldurra hartu
beldurrak hartu
beldurrak jo
beldurra sartu
beltzak ikusi
beluko
berakatz(-)atal
beranduago
berandu gabe
berba batean
berea egin
berea eman
berearekin atera
berearekin irten
bere denboran
bere garaian
berehalatik
bere izan
bereizirik
bere orduan
ber gisan
berrian
berri ikasi
bertsoak atera
bertsoak bota
bertsoak eman
bertsoak ipini
bertsoak jarri
bertsoak paratu
bertso(-)kantari
berunezko
besoak gurutzatu
besoak zabaldu

besoak zabalik
besoetan
besoetara
beso-zabalik
beste bat arte
beste batean
besteetan
besterik ezinean
bestetik
beti batean
beti-betiko
bezain agudo
bezain fite
biak ala biak
biak bietara
bidea eraman
bidea hartu
bidea huts egin
bidea ibili
bideak hartu
bideari eman
bidea zabaldu
bide(-)hegi
bide laster
biderrez
bietara
bigarrenekorik
biharko
biharko egun
bihotza altxatu
bihotza bete
bihotza bi erdi egin
bihotza erdibitu
bihotza erdiratu
bihotza estutu
bihotza galdu
bihotza hautsi
bihotza ilundu
bihotza ireki
bihotza jaso
bihotzak eman
bihotza ukitu
bihotza urratu
bihotza zabaldu
bihotz-begi
bihotzeko min
bihotz gogorreko
bihotz guztiaz
bihotz guztitik
bihotz handiko
bihotz-on
bihotz oneko
bihotz onez
bihotz on izan

bihotz oroz
bihotz osoz
bihotz-samur
bihotz(-)zola
biluz-biluzik
bipilik
biribilean
Birjina Ama
birletan
bitik bat
bizia eman
bizia galdu
bizia jokatu
bizia kendu
bizia utzi
bizi-bizi
bizi-bizia
bizitza eman
bizitza galdu
bizitza kendu
bizkarra makurtu
bizkarrean
bizkarrera
borondatean
borondatera
bortu(-)gain
bosgarrengo
bota eta bota
brometan
brontzezko
burdinazko
burrunbaz
burua azaldu
burua hartu
buruan eraman
buruan gorde
buruan ibili
buruaren nagusi
buru argiko
buruenik
buru eta bihotz
buru(-)gibel
buru-huts
buru oneko
burura heldu
burutik beheiti
burutik eragin
buztinezko
damuz
datorrena datorrela
deitore egin
demanda egin
demandan
dena belarri
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denbora askoan
denbora egin
denbora eman
denbora eraman
denbora galdu
denbora(-)galtze
denbora gutxian
denbora gutxiz
denbora laburrean
denbora laburrez
denbora laburrik barne
denbora luzez
denera
denetarik
denetatik
denetik
derrepentean
despedida eman
deus asko
deusetako
deus ez
dirua egin
diru(-)egarri
diru-egarri
diru(-)truk
distiran
dohatsu egin
dolu egin
dolu ekarri
dudatan
duineko
edanean
ederragatik
ederrez
edo delako
edonor ere
edozein ere
edozein modutan
edozertara ere
eginahaletan
eginahal guztian
egin bazkari
Eguberri egun
Eguberri gau
eguen santu
eguna argitu
eguna zabaldu
eguneroko ogi
egun onak eman
eguraldi gorri
egurrezko
eguzkia atera
eguzkia etzan
eguzkia sartu

eguzkia sortu
eguzkiz eguzki
ehunezko
ekinaren ekinez
ekinean
ele eta ele
elez
elkar jo
elkar-maitasun
elkarrizketan
elorrio ikusi
elur(-)erauntsi
elurra bota
elurrean
elurretan
eman ahala
emeki-emeki
-en ariaz
ene bada
-en erabakiz
-en esanean
-en esanez
entzutekoak entzun
entzutez
epea eman
eperretara
erabakia hartu
erabat esan
eran
erbitan
erbitara
erdara mordoilo
erorian
erranak erran
erran delako
erran eta erran
errege(-)etxe
Errege Mago
erreka(-)bazter
erreka(-)ertz
erreleboan
errematea eman
erreskadan
errespetuz
errezeloa egin
errua bota
errua egotzi
errukizko
esaera da (zen)
esana bete
esana egin
esanaren esanaz
esan beharrik ez
esan beharrik ez dago

esandakoa egin
esan eta egin
esan eta esan
eskailera(-)maila
eskasian
esker anitz
esker(-)erakutsi
esker gaiztoan
eskolako
eskuak bete lan
eskuak eman
eskuak zikindu
eskubidezko
eskuetan
eskuetatik
eskuetatik joan
eskuineko alde
esku-oin
eskupetik
eskura etorri
eskutik utzi
esnea galdu
esne(-)saltzaile
esnetan
esperantzazko
estalian
estimutan eduki
estuan
eta biak
etsenplu eman
etsipena hartu
etxe(-)atari
etxe(-)atze
etxe(-)gibel
etxeko nagusi
etxekoz etxeko
etxerakoan
euli(-)kaka izan
euri eta ateri
euritan
eurok
euskara mordoilo
ezaguera eman
ezaguera galdu
ez atzera eta ez aurrera
ezaupidea eman
ez aurrera eta ez atzera
ez bat eta ez bi
ez beste
ezdeusetako
ezein ere
ezergatik
ezertarako ez izan
ezertarako gauza ez izan
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ezertarako on ez izan
ezertxo ere
ez ezer
ez gehiago ez gutxiago
ezi ez
ezindako
ez jakin
ezkututik
ez nora eta ez hara
ez ote
ezteietara deitu
ezti-eztia
faltsuan
fedeko artikulu
Fijiko hindi
finean
fruitu-emaile
fuerako
fundamentuz
funtsera eta
gabean
gabeko
gabetan
Gabon afari
gaitzerako
gaitzik gabe
gaitzik gabeko
gaizki aipatu
gaizki erabili
gaizki hazi
gaizki heldu
gaizki hitz egin
gaizki mintzatu
gaiztoko
galantak eman
galde eta galde
galduxe
galeran
garai batean
garai bateko
garai onean
garbian
garbi-garbia
garrasi batean
garrasiz
gatazkan
gaua egin
gauak gauari

gauazko
gau berandu
gauean berandu
gaueko
gauerdiko meza
gau eta gauerdi
gauetik goizera
gaur den egun
gauza jakina izan
gaztaina(-)arbola
gaztaina(-)morkots
gazta zahar
gazte-gazterik
gehiago ezin
gehiago ezinean
gehiegian
gehiegiz
geldi eduki
gerla deklaratu
gerla piztu
geroenean ere
gero gerokoak
geroko batean
gerra deklaratu
gerra eman
gerra piztu
gerra sortu
gertutik
geurezko
gezur eta abar
gezurra iruditu
gezurraren gainean
gezurrean
gibelago
gibelerakoan
gisa batera
gogoan ibili
gogor izan
gogoz bestera
goian bego
goienean
goi eta behe
goitiago
goiti eta beheiti
goitik beheraino
goiz(-)argi
goizean goizetik
goiz eta arratsalde

goizetik arrats
goizetik goizera
goiz(-)parte
golde(-)lur
gomit izan
gomutara ekarri
gomutaz
gonape
gora eta behera
gora eta gora
gorakoan
gorroto hartu
gose egon
goxo izan
guardiako
guduan
guran
gustua egin
guti bada guti
gutxiagorako ez izan
gutxi edo asko
gutxiegiz
guztiagatik ere
guztien gainetik
handik gutxira
hego-sothoera
ipar-sothoera
jakin ez
kale(-)baserri
kale-baserri
karatxai-balkarera
Krimeako tatarera
larrean
legez besteko
nahikoa eta gehiegi
neurri batean
ni beldur
opari eskaini
oso bestelako
otoitzetan
plural hurbil
tenperaturaren inbertsio
txandakako lan
urteko ardo
usotara
zintzur(-)bustitze

ZUZENDU EDO OSATU DIREN SARRERAK
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Definizioa osatu edo moldatu da sarrera hauetan: 

abazera
afaldu
bazkaldu
askaldu
gosaldu
aranbeltz
arras2

arrezife
baitezpada
barru
bihar

bizimodu
borragoma
bosniera
burrunba
ele2

erabat
fardeltoki
frantseste2

frantsestu
furia
gosaldu

gosna
hies
hitzeman
infernu
interjekzio
karatxaiera
kroaziera
morroi
nahitaez
nolabait
noraezean

punpa
serbiera
serbokroaziera
sothoera
tsongera
txetxenera
txuktxiera
zinemateka
zoroxka

Adiera edo azpiadiera gehitu da sarrera hauetan: 

ahal1

ahaztu
aitaren
alde2

aldi1

antsia1

arren
artez1

aski1

asko
atzo
aurrena
aurrenik
aurrera
azken
baldinba
baldinbaitere
balentria
bare3

barren
batu
bederen
beharrean
behatu
beltz

berdin
berori
berri
berriki
berritan
bertso
beti
bezainbat
bezain
bigun
bildu
biribil
bizi
bizirik
bizitza
bizkor
bota1

bular
demanda
dependentzia
eder1

egin1

eginarazi
egur
eite

ekarpen
eragin1

ere
erraz
errefusatu
errelebo
errezelatu
estali2

estalki
eta1

exodo
ezkur
fantasma
federatu
filmoteka
fin2

fisiologia
frekuentzia
garagar
gaur
gehien
genesi
gotzaindegi
gutxi
hargatik

hasiera
horratik
huts3

ihes
ikusi1

inbertsio
ingurumari
irteera
kuku
lastima
lehorreratu
maiztasun
mazedoniar
natural
non
pietate
su
tratu
txintxo
ugazahizpa
ugazanaia
ugazarreba
zero

Adiera edo azpiadiera kendu da sarrera hauetan: 

erdara eskola

Ohar osagarria gehitu edo moldatu da sarrera hauetan:

aspaldi
baizen

bejon
bestenaz

desberdin
ez
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Aditz laguntzaileari buruzko informazioa gehitu da sarrera honetan:

identifikatu

Adibideren bat gehitu edo moldatu da sarrera hauetan:

abaila
aberats
abere
adar
adats
adierazi1

adiskide
adu
agindu1

agindu2

agintari
agonia
agudo
agur
ahalegin
ahal izan
aho-mihitan
ahuspez
aita
alaba
ale
alegiazko
alferkeria
aloger
amai
amets
andana
ardi1

argi
arima
arnasa
arrats
arrautza
arrazoi
arreta
arta
atari
atera
atomo
atsekabe
atze1

auhen
aurpegi
ausardia
azalpen
babes
bahitura
baina1

baita1

bake
bandera
baratze
barkamendu
barna
barne
barre
barrena1

baso1

bat
batzuk
begi
begiratu1

begitarte
behar izan
behera
bekatu
belar1

belarri
belaun
beldur
bentzutu
bera1

berandu1

berez
bereziki
bertute
beso
beste1

bete2

bi
bide1

bihotz

birao
bisita
bisonte
bizi izan
bozkario
brontze
buru
buzoi
damu
dena
denbora
desesperazio
deus
diru
egin2

eguen
eguerdi
egun1

eguzki
ekaitz
elefante
eliza
elkar
elorrio
elur
eman1

enkargu
epe
eragile
eredu1

erran1

errege
erreskada
errespetu
errezelo
erru
eske
esker
eskertsu
eskoil
eskuin

esne
espa
espantatu
estimatu
etxe
ezabagoma
ezertxo
ezi
funts
gabe
gain1

galda
galdu
ganora
garaitu
gari
geldi
gelditu
gezur
gizon
goiaingeru
goiz
gora
goren
gorputz
gose
ibilki
igaro
islamiar
itxura
kanposantu
komunitate
konfederazio
lur
teatro
teilatu
tenpora
txekiar
ur

Beste sarrera batzuetarako loturak gehitu dira sarrera hauetan: 
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ainguratu
antxumatu
argitaratu
arrunt
bezala
bigarrenik
biratu
bizibide
bor-bor
bosniar

buruzgain
deklaratu
dhivehi
dizipulu
erabaki1

eztiki
gal-gal
garrasika
gehiegi
deklaratu

geurez
glosario
golde
hotsandi
isurialde
jipoitu
kanpai
kari
malabarera
maldivera

oi1

pil-pil
salmo
swazilandiar
trinitatear
urpekari
zantzo

Marka osagarriren bat (euskalki marka, jakite arloa, erregistroa...) gehitu edo kendu da sarrera hauetan: 

dantzatu
ehe

eskasia
joaki

mendigune

Sarrera hauek kendu dira: 

konfederakunde luxemburgar ndebelera

Sarrerako buruaren forma moldatu da sarrera honetan: 

odia (lehen oriya)
emirerritar (lehen emirerribatuar)

ZUZENDU EDO OSATU DIREN AZPISARRERAK

Definizioa osatu edo moldatu da azpisarrera hauetan: 

bihardanik
biharko
desafio(a) egin
ezinbestean
garretan
gerlan
geroago

gerran
hein batean
ikaraz
izerditan
izerdi(-)patsetan
jatorriz
larri-larri

lehen-lehen
lehorrez
lo(-)muker
lotsaz
luze-luze
nazka eman
punpa(-)laster

arima salbu
zabal-zabal

Adiera edo azpiadiera gehitu da azpisarrera hauetan: 

airez
airez aire
apur bat
arteraino
atzera egin
atzoko
aurtengo

azkenik
azkenean
bakean utzi
bat bera
begiak itxi
bego
beharreko

beldur izan
bide egin
bitarteko izan
bizkar(ra) eman
entzutez
eskerrak
estu hartu

ezin gehiago
gehienez (ere)
gora egin
gosez
lehorreratu
promes egin
zin egin
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Ohar osagarria gehitu edo moldatu da azpisarrera hauetan: 

ahotan
berri eman
berri izan

berri entzun
berri agertu
berri jaso

betean
beteka
betez

Sarrerako buruaren forma moldatu da azpisarrera hauetan: 

baba(-)lore baba(-)zorro

Adibideren bat gehitu edo moldatu da azpisarrera hauetan: 

atzera utzi
bereak eta asto beltzarenak
barrez
despedida egin
deus gutxi

eguzki(-)galda
eguzki(-)galdatan
-i esker
funtsean
-n gaindi

gaizki esan
guzti
hitz egin

Beste sarrera batzuetarako loturak gehitu dira azpisarrera hauetan: 

adinean sartu
ahaleginean
alhan
antza hartu
arima salbu
asmotan
asmoz
asmorekin
azkeneko

azkenekoz
bakar bat ere
belarrira esan
bereak eta bi
bideari ekin
bigarrengo
bihotz-bihotzez
bihotz-galdu
bihotz-ukitu

bonba atomiko
burua berotu
dela bide
dela medio
dirudienez
entzungor egin
esan gabe doa
galdatan
garaiz

goizetik gauera
Gorputz(-)egun
gorriak ikusi
guztiarekin ere
nolanahi ere
zer esanik (ere) ez

Marka osagarriren bat (euskalki marka, jakite arloa, erregistroa...) gehitu da azpisarrera hauetan: 

bideari lotu
eskuin eta ezker

eskuin-ezker
etxe(-)bizkar

euli beltz
gaztetik


